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Fjärde och sista dagsetappen Hällnäs - Vännäsby, 65 km, 5 delsträckor. 

I starten i Hällnäs var det strålande sol och några grader kallt. Solen värmde under dagen och det 

blev varmare, men föret var gott och spårunderlaget hårt och bra. Tävlingen och det fina vädret 

lockade mycket publik, både längs banan och i målområdet i Vännäsby. En toppendag för 

VINDELÄLVSDRAGET! 

Inför den sista och avgörande etappen på det 24:e VINDELÄLVSDRAGET så ledde Hot Dogs stort, 

närmare bestämt med 1 timme 16 minuter 04 sekunder före Trondheim Trekk og Brukshund. På 

tredje plats låg fjolårsvinnaren Jokkmokk Hundsport, endast 16 sekunder efter Trondheim. Så det var 

bäddat för en strid om andraplatsen inför söndagen. 

Starten togs av Jokkmokk, men Hot Dogs och Trondheim var med i täten. Till första växeln i Vindeln 

kom Hot Dogs som första, Jokkmokk växlade som 5:e och Trondheim som 8:e lag. Hot Dogs ledde 

genom hela den sista dagsetappen och vann därmed alla fyra dagsetapper och tävlingen totalt. Sista 

sträckan för Hot Dogs kördes av Taina Teräs, som är rullstolsburen och sitter i pulkan och stakar sig 

fram bakom 2 vorsteh. Hon åkte in på plats 18 på sträckan, c:a 5 minuter efter segrande Kristina 

Norberg för Hot Dogs. 

Vid andra växeln i Vindelheden hade Trondheim kört ikapp och förbi Jokkmokk med 2 minuter 20 

sekunder. Lisa Bröndbo stod för den prestationen i Trondheimslaget. I tredje växeln i Rödåsel hade 

avståndet krympt till 21 sekunder till Trondheims fördel. Men vid sista växeln i Vännfors hade 

Jokkmokk åter tagit kommandot och ledde med 48 sekunder före Trondheim. Den ställningen stod 

sig in i mål och därmed hamnade Jokkmokk på andra plats och Trondheim på tredje plats i 

sammandraget. 

Dagsetappen vanns av Hot Dogs 2 timmar 22 minuter 16 sekunder, 2:a Sundsvalls BHK 2.27,15, 3:a 

Jokkmokks Hundsport 2.28,57, 4:a Trondheim Trekk og Brukshund 2.31,40, 5:a Skellefteå BHK 

2.36,39. 

Tiderna totalt för de 3 bästa lagen: 1:a Hot Dogs 14 timmar 05 minuter 49 sekunder. 2:a Jokkmokks 

Hundsport 15.28,50. 3:a Trondheim Trekk og Brukshund 15.31.17. 

Mer resultat, bilder och allt om tävlingen finns på http://www.vindelalven.se 

2012 firar VINDELÄLVSDRAGET 25-årsjubileum. Vi ser fram emot ännu en tävling! 

Draghälsningar Ann-Kristin Ångström – pressansvarig 
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